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Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je návrh odkanalizování obce Chlumčany. Je zde 

řešena problematika odvedení odpadních vod navrženou kanalizací na čistírnu odpadních 

vod. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou část a praktickou část. 

V teoretické části je popsána charakteristika obce Chlumčany a přilehlého okolí, jsou 

zde popsány geologické poměry, hydrologické poměry, stávající stav kanalizačního systému 

a vytipovaní problému odkanalizování v této lokalitě. Jsou zde také zpracovány legislativní 

a technické principy řešení, které se týkají zásad při navrhování stokových sítí.  

V praktické části je řešen návrh odkanalizování obce Chlumčany, jsou zde navrženy 

dvě možné varianty řešení, ze kterých je vybrána a řešena doporučená varianta. Na závěr je 

zpracován ekonomický odhad nákladů rozpracované varianty řešení. 

Klíčová slova: Stoková síť, kanalizace, odpadní voda, čistírna odpadních vod 

 

Abstract 

The subject of this thesis work is the village sewer system Chlumčany. There is 

addressed issues of the proposed discharge of sewage water these sewerage into sewage 

disposal plant. The work is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. 

The theoretical part describes the characteristics village of Chlumčany and its 

surroundings, there are described geology, hydrology, existing situation of the sewerage 

system and tipped problems drainage in this area. There are also handled legislative and 

technical principles solutions that relate to the principles in the design of sewer networks. 

In the practical part is the proposal of sewer system in village Chlumčany, there are 

proposed two possible solutions, from which it is selected and solved recommended option. 

In conclusion is handled economic estimate of cost elaborated variant solutions. 

Keywords: Sewersystem, sewerage, wastewater, sewage disposal plant  
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ČOV Čistírna odpadních vod 

ČSN Česká státní norma 

DN Jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

ŽB Železobeton 

ČS Čerpací stanice 

ŽP Životní prostředí 

PT Původní terén 

EO Ekvivalentních obyvatel 

PVC Polyvinylchlorid 

PE Polyetylen 
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1. Úvod 

Neméně důležitou stránkou při rozvoji obcí a měst je řešení odvodu znečištěných a 

odpadních vod. Na toto ve středověku, hlavně ve městech, sloužily otevřené příkopy vedené 

vedle dlážděných silnic a na vesnicích to byly místní vodoteče. Je zřejmé, že taková 

likvidace splašků obtěžovala obyvatelstvo a byla zdrojem zápachu, šíření infekčních nemocí 

a epidemií. Proto byly, původně otevřené, příkopy postupně zakrývány a později byly 

stavěny i zděné kanalizace, které již odváděly vody dešťové z ulic a střech domů do nejbližší 

vodoteče nebo rybníku. Ale pravidelně se opakující epidemie, které se šířily, vyžadovaly 

radikálnější řešení [1].  

 

Cílem této bakalářské práce je navržení odkanalizování obce Chlumčany. Navržena 

bude nová splašková kanalizace, která bude napojena na nově vybudovanou čistírnu 

odpadních vod. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. 

 

V teoretické části je charakterizována nejdříve obec Chlumčany  a její stávající stav 

kanalizace a odvádění odpadních vod z řešené lokality. Následuje vytipování problému, 

dále popis teoretických principů řešení daného problému a návrh možných variant řešení.  

V praktické části je zaměřena na zpracování již zvolené varianty řešení. Návrh 

odkanalizování je vytvořen v programu AutoCad 2008 a obsahuje situace kanalizačních 

řadů v měřítku 1:1000 a hydrotechnickou situaci dešťové kanalizace 1:1000. Podélné 

profily jednotlivých kanalizačních řadů byly vytvořeny programem AutoPEN v měřítku 

1:500/1:100. Hydrotechnické výpočty jsou vypracovány v programu AutoPEN – 

Hydrotechnický výpočet 4 a to součtovou metodou, pro lepší přehlednost jsou výsledné 

hodnoty přeneseny do programu EXCEL. Na závěr je zpracován odhad ekonomických 

nákladů zvolené varianty řešení. 
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2. Popis stávajícího stavu 

2.1. Charakteristika obce Chlumčany a přilehlého okolí 

Zájmové území obce Chlumčany i jeho širší okolí je typickou zemědělskou oblastí, 

kde došlo k přeměně veškerých vhodných ploch na velké lány orné půdy. Rostlinná výroba 

je zde zcela převažujícím způsobem ekonomického využívání krajiny. Tomu odpovídá i 

vysoký stupeň odlesnění. V zájmovém území není žádný lesní celek a mimolesní zeleň je 

také značně potlačena. Výjimkou je pouze údolí Smolnického potoka. Mezi lány polí jsou 

výjimkou i křovinaté remízy. Osídlení je typicky venkovské, koncentrované do malých 

obcí. V rámci zájmového území leží pouze jediná obec – Chlumčany. Nejbližší 

koncentrovaná zástavba městského typu jsou Louny cca 4 km západně od zájmového území 

[2]. 

 

Obr. 1: Zájmové území obce Chlumčany [3] 

 

První písemné zmínky o vsích Chlumčany a Vlčí pocházejí až ze začátku 14. století. 

Místní jméno Chlumčany se v Čechách vyskytuje celkem třikrát a lze jej vysvětlit nejspíše 

jako označení vsi „chlumčanů“, tedy lidí žijících na chlumci (kopci) nebo u chlumce, jak 
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nasvědčuje i umístění vsi v bezprostřední blízkosti vrchu zvaného Chlum (280 m). Méně 

zřetelný je původ jména středního rodu Vlčí, jímž jsou u nás pojmenovány dvě lokality, a 

které pravděpodobně označovalo původně dvůr či ves patřící majiteli nazývanému Vlk. 

Jinou možnost dává i chlumčanská kronika: „Nejdivočejší byl les u obce Vlčí, kde 

v tamějších roklích zdržovali se i vlci. Od toho asi dostala obec své jméno“ [4]. 

 

 Obr. 2: Obec Chlumčany s vrchem Chlum 

2.2. Geologické poměry v lokalitě 

Nejstarším geologickým útvarem v trase je paleozoikum. To je zde zastoupeno 

líňským souvrstvím permského stáří. Toto souvrství je odhaleno pouze mimo zájmové 

území v krátkém úseku západně od Žerotínského potoka. Jedná se většinou o pestré, nejvíce 

načervenalé pískovce, prachovce a jílovce. Až k okraji kladenské pánve tvoří permské 

horniny podloží mladšího křídového útvaru. Křídové uloženiny náleží jihozápadnímu křídlu 
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české křídové pánve. Jsou stáří cenomanského, turonského a coniackého. Zastoupeno je zde 

souvrství bělohorské a jizerské. Křídový komplex je nezvrásněný, subhorizontálně uložený, 

místy porušený radiální kernou tektonikou. Převažujícími horninami jsou klastické 

sedimenty, pískovce, prachovce a slínovce, místy vápnité nebo glaukonitické. Dalšími 

litologickými typy jsou jílovce. Kvartérní pokryv je zastoupen pestrou škálou sedimentů, 

fluviálního, deluviálního, eolického a antropogenního původu. Fluviální sedimenty jsou 

terasy menších toků a dále aluviální výplně jejich údolí [2]. 

Terasy jsou v okolí zájmového území vyvinuty v několika stupních. Podle 

charakteru a procentuálního podílu klastické složky to jsou písky se štěrkem, písčité štěrky a 

štěrky dobře zrněné. Aluviální výplň údolí menších toků je tvořena písčitými hlínami a 

hlinitými písky s vložkami štěrků, jílů a bahnitými polohami. Eolické sedimenty mají na 

celém území velké plošné rozšíření a dosahují i značných mocností. Při zemních pracích 

budou zastiženy jednak čisté, porézní vápenité spraše, jednak sprašové hlíny s kolísajícím 

podílem zvětralin skalního podkladu, převážně křídového stáří. Deluviální sedimenty 

odpovídají svou litologií charakteru zvětralin skalního podkladu, jejichž přemístěním 

vznikly. Převážně se jedná o jílovité a písčité hlíny, méně jíly a písky. Téměř vždy obsahují 

úlomky zvětralých hornin skalního podkladu. Antropogenní sedimenty jsou zde tvořeny 

hlavně navážkami komunálního odpadu [2]. 
 

2.3. Hydrologické poměry v lokalitě 

Vodní toky představují v zájmovém území pouze tři drobné vodoteče, z nichž 

nejvýznamnější je Smolnický potok. Tok Cítolibského potoka byl v rámci zájmového území 

z převažující části zcela napřímen a degradován na meliorační strouhu bez doprovodné 

zeleně. Dva menší rybníky se nacházejí na severozápadním okraji obce Chlumčany. 

Vzhledem k absenci průmyslových podniků jsou výše uvedené vodní toky a nádrže 

vystaveny pouze splachům z polí a pod Chlumčany pravděpodobně i únikům z odpadních 

vod domácností. [2] 
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2.4. Popis stávajícího kanalizačního systému a ostatních 
inženýrských sítí 

Kanalizace v obci je jednotná a byla vybudována v letech 1960 – 1970 v akci Z. Jako 

materiál byly použity roury o dimenzi DN 300. Jedinými objekty na kanalizaci jsou dešťové 

vpusti. Do kanalizace jsou svedeny jak dešťové vody, tak i splaškové vody od obyvatelstva. 

Splaškové vody jsou do kanalizace vypouštěny přes septiky nebo jímky s přepadem. 

Kanalizace není soustavná, do Smolenického potoka je několik vyústění [2]. 

 

Obr. 3: Vyústění do Smolnického potoka 

Významnou měrou se do života obcí promítla plynofikace v letech 1993-1994. 

Problémy s nedostatkem pitné vody ve vodovodní síti vyřešilo připojení obcí na skupinový 

vodovod Louny-Hříškov v roce 1997 [4]. 
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3. Vytipování problémů 

V obci Chlumčany je nyní jen jednotná kanalizace, která odvádí jak splaškové vody 

předčištěné v septicích a žumpách, tak i dešťovou vodu ze zpevněných ploch. Voda odtéká 

přímo do recipientu místní vodoteče Smolnický a Vlčický potok, to způsobuje znečištění 

okolí vodoteče. V zájmovém území je část obce odkanalizována stávající tlakovou 

kanalizací zaústěnou do této jednotné kanalizace. Stávající jednotná kanalizace vlivem 

působení agresivního prostředí na stávající jednotnou kanalizaci po dobu několika let jsou 

kanalizační betonové prvky dané na mnoha místech ve špatném stavu. 

Odkanalizování bude komplikované v tom, že jak část obce Chlumčany, tak i část 

obce Vlčí jsou na vyvýšeném území. Stavba řešená tímto návrhem kanalizace bude 

zahrnovat výstavbu nové kanalizační sítě v obci Chlumčany a Vlčí – gravitační kanalizaci, 

kanalizační výtlaky s čerpacími stanicemi.  

Splaškové vody budou gravitačně svedeny do čerpacích stanic, odkud budou pomocí 

kanalizačních výtlaků dopravovány na nově zbudovanou ČOV pro 650 ekvivalentních 

obyvatel. Provoz dokončené stavby nebude mít na životní prostředí žádný negativní vliv. 

Stavba řeší odvádění a likvidaci splaškových vod a přispívá tak ke zlepšení kvality 

povrchových vod. 

Čerpací stanice s kanalizačními výtlaky, čistírna odpadních vod a domovní přípojky 

nejsou součástí tohoto návrhu odkanalizování obce Chlumčany. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jiří Šrámek: Návrh odkanalizování obce Chlumčany 

 

2014  7 

 

4. Teoretické principy řešení daného problému 

4.1.  Legislativní principy řešení 

Každá stavba musí být ošetřena z hlediska legislativního řešení. Proto jsou zde 

uvedeny ty nejdůležitější zákony, vyhlášky a normy, které se týkají tohoto tématu. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a související předpisy 

„Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 

pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a 

zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství" [5]. 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

„ Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu 

vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě (dále jen „vodovody a kanalizace"), 

přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních samosprávných celků a správních 

úřadů na tomto úseku " [6]. 

Nařízení č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 

Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb. [7].  

Norma ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

„ Tato norma stanoví podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci 

gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich, v souladu s 

ČSN EN 752-1 až ČSN EN 752-7 a ČSN EN 1610, s platností pro města, obce, sídliště, 

rozptýlenou zástavbu, průmyslové závody, drobné provozy, sportovní areály, dopravní 

stavby a jiné objekty, pokud není stanoveno jinými předpisy. Pro tlakovou a podtlakovou 

stokovou síť norma neplatí všeobecně, jen v uvedených jednotlivých ustanoveních " [8]. 

Norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

„Norma platí pro koordinaci prostorového uspořádání sítí technického vybavení v 

etapě územního plánování a projektování sítí v zastavěných a nezastavěných územích v 
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hranicích měst a obcích. Stanoví zásady pro uspořádání sítí uložených ve veřejných 

plochách, v prostoru místních komunikací a v průtahu silnic " [9]. 

Norma ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 

„Tato norma stanoví zásady pro kreslení výkresů kanalizace a příslušných objektů 

v projektové dokumentaci. Zásady pro kreslení vnitřní kanalizace stanoví ČSN 01 3450. 

Norma nestanoví, které přílohy má projektová dokumentace obsahovat a ani neurčuje 

obsah jednotlivých druhů výkresů" [10].  

4.2.  Technické řešení 

V této části je přehled technického řešení z oboru stokování. Jsou zde uvedeny a 

vysvětleny nejdůležitější pojmy a názvosloví používané v tomto oboru. 

4.2.1. Základní pojmy a definice 

Odpadní vody - jsou vody, použité v sídlištích, obcích, domech, závodech, ve 

zdravotnických zařízeních a jiných objektech či zařízeních, pokud po použití mají změněnou 

jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost 

povrchových nebo podzemních vod. Městské odpadní vody tvoří směs splaškových, 

průmyslových a srážkových vod. U velkých měst převládají vody splaškové, u malých měst 

závisí na charakteru města a podílu průmyslu v něm [11]. 

Stokování – jde o vědecko-technický obor, zabývající se navrhováním, stavbou a 

provozem stokových sítí [12]. 

Stoková soustava – Je to soustava trubních rozvodů a dalších zařízení sloužících k 

odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí přímo na ČOV [13]. 

Kanalizace – představuje soubor zařízení, umožňujících neškodné odváděni 

dešťových, splaškových a průmyslových odpadních vod z obytného území, závodů, letišť, 

komunikací, nádraží aj., a jejich vyčištění na takovou míru, aby nebyly potlačeny ostatní 

funkce vodních toků.  Patří sem stokové a drenážní sítě, úpravy místních toků prováděné za 

účelem odvodnění měst atd., včetně čistíren odpadních vod [14]. 
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Splašky – odpadní vody z domácností nebo odpadní vody ze závodních kuchyní a 

jídelen, umýváren a ze záchodů průmyslových a zemědělských závodů. Obsahují zbytky 

jídel z mytí nádobí, záchodové odpadní hmoty a nečistoty z mytí, koupání a praní včetně 

pracích a mycích prostředků. Nečistoty jsou hrubě dispergované, jemně rozptýlené a 

rozpuštěné. Povaha těchto znečišťujících látek je převážně organická [14]. 

Čistírna odpadních vod – primárním cílem je odstranění nebo snížení organické 

hmoty, tuhých látek, živin či organismů způsobujících nemoci a jiné znečišťující látky z 

čištěných odpadních vod před jejich vypuštěním do vodního toku [15]. 

Recipient – jedná se o vodní útvar, do kterého jsou zaústěny dešťové a popřípadě 

přečištěné vody. Recipient má samočistící a dočišťovací schopnosti. 

4.2.2. Typy odpadních vod 

Za odpadní vody se považují všechny vody, které byly použity v domácnostech, 

průmyslové a zemědělské výrobě, zdravotnických zařízeních a dopravních prostředcích, jen 

za předpokladu, že tyto vody během používání změnily svoji jakost. Tato jakost se týká jak 

kvality, tak i teploty. Do těchto vod se zařazují i vody odtékající, například srážkové, pokud 

mohou ohrozit kvalitu podzemních nebo povrchových vod. Odpadní vody lze rozlišit na 

několik druhů. Jejich dělení závisí především na způsobu vzniku těchto odpadních vod a v 

návaznosti na vzniku i na obsahu znečišťujících látek [16]. 

Splaškové odpadní vody 

Jsou vody s nečistotami hrubě dispergovanými, jemně rozptýlenými, koloidní a 

rozpuštěné. Povaha látek je převážně organická. Splaškové odpadní vody jsou především 

z technické občanské vybavenosti a z hygienických zařízení [17]. Tyto vody musejí být 

předčištěny, jinak by mohly způsobit ekologickou zátěž v blízkém okolí recipientu. 

Srážkové odpadní vody 

Tato voda je ze srážek, a to jak dešťových, tak sněhových. Jejich kvalita je značně 

proměnlivá a závisí na mnoha okolnostech. Nečistoty povrchu silnic jsou splachovány 

především s jejím pevným podílem, který může být silně znečištěn, zvláště při dlouhodobém 

bezdeštném období. Koncentrace organického znečištění v těchto vodách se může blížit 
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vodám splaškovým, proto je snaha tyto vody zachytit a čistit. Hlavně v zimních měsících se 

do kanalizace dostává z tajícího sněhu velké množství soli. To se projevuje zvýšenou 

koncentrací chloridů. Odvádění srážkových vod do kanalizace a poté do čistíren odpadních 

vod především u malých zdrojů znečištění s sebou přináší zvýšené ekonomické nároky 

(budování dešťových zdrží, dimenzování objektů dosazovacích nádrží) [16]. 

Průmyslové odpadní vody 

Jsou vody vznikající přímo ve výrobním procesu průmyslových závodů. Patří sem i 

vody ze zemědělských objektů. Průmyslové odpadní vody jsou buď znečištěny látkami, 

které smějí být vypuštěny do veřejné kanalizace a umožňují tak čištění společně se splašky, 

nebo musejí být před vypouštěním do veřejné kanalizace předčištěny už v závodě [17]. 

Složení těchto průmyslových vod je dáno především v závislosti na použití ve výrobní 

technologii.  

Balastní vody 

Tyto vody jsou většinou málo znečištěné, a proto jejich přítomnost v odpadních 

vodách je příčinou naředění, které může snížit celkovou koncentraci, kdy je biologické 

čištění odpadních vod již problematické. Je-li balastní voda podzemní, dochází k 

ochlazování odpadní vody, což negativně působí zvláště v zimních měsících [16]. 

4.2.3. Systémy stokových sítí 

Dělíme je na čtyři druhy, které se uplatňují dle terénu v řešeném území. Tyto 

soustavy lze kombinovat a tak vytvářet ideální soustavu pro celé odkanalizovávané území. 

Úchytná soustava 

Je používána především ve větších městech, kde se terén mírně svažuje k většímu 

toku. Typickým znakem je nábřežní stoka vedoucí podél vodního toku a přijímá postupně 

vody z jednotlivých sběračů, tato stoka je zaústěna do městské čistírny odpadních vod. 
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Obr. 4: Schéma úchytné soustavy [17] 

Pásmová soustava 

Tato soustava se používá pro území, které se prudce svažuje k recipientu. Je 

charakteristická vedlejšími sběrnicemi vedenými v různé výškové úrovni podél řeky a 

hlavním sběračem s velkým spádem. 

Obr. 5: Schéma pásmové soustavy [17] 

Vějířová (větvená) soustava 

Využívá se pro odvodňování území bez většího vodního toku. Charakteristických 

znakem je hlavní stoka procházející přibližně půdorysným středem odvodňovaného území, 

do kterého ústí hlavní sběrače jednotlivých větví. Navrhuje se převážně do členitého terénu. 

Obr. 6: Schéma vějířové soustavy [17]  
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Dostředivá (radiální) soustava 

Používá se hlavně v uzavřených kotlinách, zpravidla v kombinaci s nějakou další 

soustavou. Voda se nejprve shromáždí v přečerpávací stanici v nejnižším místě území, pak 

je přečerpána výtlačným potrubím do výše položených stok, odkud je odváděna do čistírny 

odpadních vod [18; 13]. 

Obr. 7: Schéma dostředivé soustavy [17] 

4.2.4. Stokové soustavy 

Stokové soustavy se dělí podle soustavnosti a dále pak podle hydraulického řešení 

průtoku v síti. 

Jednotná stoková soustava 

Všechny druhy odpadních vod, které se vyskytují na odvodňovaném území, se 

odvádějí společnou sítí stok a vzájemně se směšují. Má výhodu, že je situačně jednodušší 

než stoková síť oddílné soustavy. Vyžaduje velké příčné profily stok pro odvedení vod 

z přívalových dešťů. Přivádí do čistíren odpadních vod splaškové odpadní vody ředěné 

vodami dešťovými. [19] 

Obr. 8: Schéma jednotné skokové soustavy [12] 
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Oddílná stoková soustava 

V oddílné soustavě se různé druhy odpadní vody navzájem nesměšují, ale některé 

druhy vod se odvádějí samostatně. Z tohoto důvodu jsou je v ulici vedeno více stok a každá 

slouží k odvedení jiného druhu odpadní vody. Splaškové stoky většinou nevyžadují tak 

velké příčné profily jako stoky dešťové. Úplná oddílná dvojí soustava je stavebně nákladná. 

Její výhodou je, že na čistírnu přivádí pouze neředěné splaškové odpadní vody a také čištění 

dešťových odpadních vod je jednodušší [19; 17]. 

Obr. 9: Schéma oddílné skokové soustavy [12] 

 Gravitační kanalizace 

Gravitační kanalizace je takový systém odtokového potrubí, kdy odpadní voda 

odtéká přirozeně po spádu potrubí  - tedy gravitačně. Jedná se o soustavu trubních rozvodů a 

dalších zařízení sloužících k odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z 

veřejného prostranství do městské čistírny odpadních vod, případně přímo do recipientu. 

Odpadní vodu pohání gravitační síla, je tedy nutný dostatečný spád stoky [20]. 

Tlaková kanalizace 

Často bývá použita, jako náhrada drahé gravitační kanalizace. V současné době se 

realizuje převážně v malých a velkých obcích [21]. Využití tlakové kanalizace je tam, kde 

není možné využít systém gravitační kanalizace. V členitějším terénu nebo kde není vhodný 

sklon, popřípadě není žádný, se používá kanalizace tlaková. Čerpací stanice tlakové 

kanalizace slouží pro přečerpávání odpadních vod z domácností, hotelů, rekreačních 

objektů, částí obcí či celých obcí a měst a to do tlakové nebo gravitační kanalizace [22].  
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Podtlaková kanalizace 

Je založena na principu vyvození tlaku v hlavním kanalizačním řadu, do kterého se 

přes domovní sací ventily kanalizačních přípojek nasávají odpadní vody z napojené 

nemovitosti. Srdcem tohoto systému je vakuová stanice, ve které se pomocí vakuových 

čerpadel vytváří podtlak. Z vakuové stanice je už odpadní voda dopravována na čistírnu 

převážně gravitačně, popřípadě je přečerpávána [16]. 

4.2.5. Stavební provedení stokových sítí 

Stavební provedení jednotlivých stok závisí na posouzení konkrétních 

hydraulických, provozních, stavebních (statických), ekonomických, geologických a jiných 

požadavků a podmínek. Hydraulickému hledisku, koncentraci malých průtoků ve dně stoky, 

nejlépe vyhovuje vejčitý tvar, nejméně tvar tlamový. Proto pro bezproblémový odtok 

bezdeštných splašků ve zděných a monolitických stokách velkých světlostí, prakticky u 

všech tvarů stok, lze navrhovat žlábek tzv. kyneta. Kruhový profil je nejvýhodnější pro 

konstrukci zařízení na jejich čištění, také se nejsnáze vyrábí jako prefabrikát [17]. 

Za nejmenší průlezný profil (sehnutý, příp. zadřeplý postoj) stok se pokládá kruhový 

profil DN 800, ostatní profily stokových sítí jsou profily s minimální výškou 800 mm a 

šířkou 600 mm. Za stavebně nejmenší průchozí profil (ve vzpřímeném postoji) se pokládá 

profil s minimální šířkou 600 mm a minimální výškou 1500 mm. Nejmenší profil gravitační 

veřejné stokové sítě je DN 250 pro potrubí z kameniny a z plastů, pro stoky z ostatních 

materiálů DN 300. [23] 

4.2.6. Materiály stokových sítí 

Všechny používané materiály musí být trvanlivé, odolné vůči otěru, korozi, 

chemickým látkám, mikrobiálnímu působení. Musí být pevné a nepropustné (nežádoucí je 

prosakování odpadních vod do podzemí i průsaky podzemní vody do stoky) [13]. 

Kameninové trouby – jsou jedny z nejstarších materiálů. Je to keramika se slinutým 

barevným střepem opatřeným na povrchu vysoce odolnou glazurou. Jsou vyrobeny 

z přírodního jílu, šamotu (pálená hlína) a vody. Do směsi jílů se přidává šamot (již vypálený 

a rozemletý jíl nebo recyklované kameninové výrobky) a voda. Připravená směs se ve 
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vakuových lisech tvaruje většinou do tvaru roury, namáčí do glazury a následně se vypaluje 

za vysokých teplot [24]. 

Kameninové roury jsou známé svou:  

- chemickou odolností (kyselinám i louhům) 

- mechanickou pevností 

- dobrou těsností spojů 

- hladkostí roury (malý hydraulický odpor, nedochází k zarůstání trub) 

- tvrdost glazury, odolnost vůči oděru 

- vysoká životnost 

Roury se spojují hrdlovým spojem s vlepeným pryžovým těsněním nebo převlečnou 

spojkou nebo manžetou [24]. 

Betonové a železobetonové trouby – včetně propojovacích kusů jsou určeny k 

odvádění odpadních vod a jiných neagresivních tekutin o volné hladině nebo přechodně k 

mírnému tlakovému proudění. Trouby o vnitřním průměru DN 600 mm a větším lze osadit 

výstelkou čedičovou z kyselinovzdorných kameninových segmentů nebo plastovou, která 

několikanásobně zvyšuje životnost trouby svojí odolností vůči abrazi i chemicky agresívním 

látkám [25]. 

Sklolaminát – využívá všech vlastností kompozitních materiálů. Je velice pevný, 

teplotně i chemicky stálý, dobře odolný vůči UV záření a má nízkou hmotnost. Je vyroben ze 

směsi skleněných vláken, pryskyřice a plniva (křemenné písky, vápenná moučka). Vyrábí se 

litím nebo odstřeďováním [24]. 

Litina – materiál a způsob těsnění vylučuje únik odpadních vod do zeminy a její 

kontaminaci. Kanalizační potrubí z tvárné litiny je schopno bez poškození přenést vysoká 

zatížení od dopravy i zemního tlaku. Pro trouby z tvárné litiny nejsou žádným problémem 

ani agresivní odpadní vody. Mají totiž vnitřní povrch bezpečně ochráněný vysoce odolnou 

maltou z hlinitanového cementu, odolnou proti působení biogenních kyselin. Také kyselé a 

síranové vody nemohou vnitřní povrch ani spoje trub ohrozit. V důsledku nanášení 

cementové malty na vnitřní povrch trub intenzivním odstřeďováním, dochází k její silné 

kompresi a z ní vyplývající vysoké odolnosti proti otěru. Tato odolnost je využitelná např. u 

úseků s velkým spádem [26]. 
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Polymerbeton – jeho vynikající vlastností je použití v oblastech s nejvyššími 

požadavky na mechanické vlastnosti, otěruvzdornost a chemickou stálost. Nasákavost 

vytvrzeného polymerbetonu se rovná téměř nule, proto jsou durotonové dílce mrazuvzdorné 

a rozměrově velmi přesné. Významnou technologicky danou předností je vysoká flexibilita 

ve tvarování výrobků. Vibrováním materiálu do ocelových nebo umělohmotných forem lze 

dosáhnout i složité geometrie výrobků. Díky této flexibilitě je pak možné realizovat z 

polymerbetonu i stoky v oblouku, kdy jsou jednotlivé díly vyrobeny přesně na míru [27]. 

Čedič – vzniká přetavením a opětovným vytvarováním přírodního materiálu - 

olivinického čediče. Je velmi tvrdý (v Mohrově stupnici – 8), má nulovou nasákavost, 

předností čediče je jeho vysoká chemická odolnost [24]. 

Plast – je dnes nejpoužívanějším materiálem pro výstavbu kanalizačních sítí, pro 

nějž mluví v mnoha případech nejen cena za potrubí, ale i cena za pokládku. I při velmi malé 

hmotnosti plastového potrubí nabízí potřebnou mechanickou i chemickou odolnost. Plastové 

potrubí dělíme podle použitého materiálu (PE, PVC, PP) a konstrukce stěny trubky [25]: 

1) Hladké potrubí (PVC, PP) - nejdéle používaná konstrukce trub. Trouby mají hladkou 

vnitřní i vnější stěnu. Výhodou tohoto systému je rozměrová kompatibilita napříč mezi výrobci 

a díky tomu široká dostupnost tvarovek. 

2) Korugované potrubí (PP, PVC, PE) - trouby mají vnitřní stěnu hladkou, vnější je 

vlnitá (duté žebro v řezu stěny. 

3) Žebrované potrubí (PP) - trouby mají vnitřní stěnu hladkou, vnější je žebrovaná (plné 

žebro v řezu). 

4.2.7. Objekty na stokové síti 

Objekty na stokové síti umožňují správnou funkci stokové sítě a práce pro provoz, 

údržbu a čištění stok. Jsou z betonu nebo železobetonu odlévaných na místě nebo tvořených 

z prefabrikátů, kanalizačních cihel, plastů. Vstupní otvory objektů musí být vybaveny 

kruhovými poklopy s min. průměrem 600 mm. Objekty musí být podle potřeby vybaveny 

stupadly nebo žebříky. Šachty nemají být ve vozovce silnic v extravilánu a dálnic [19].  

Kanalizační šachta – je definována jako vertikální vodotěsná konstrukce s pracovní 

komorou použitá ke spojení potrubí, změně směru, resp. hladiny, k povolenému vstupu pro 

personál, resp. zařízení pro kontrolu a údržbu, a k umožnění přístupu vzduchu a větrání. 
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Skládá se z těchto dílů: dna, skruží, přechodových skruží, vyrovnávacích prstenců, krycích 

desek a poklopu [28]. 

Dešťové vpusti – jsou zařízení, která kontrolují vtok dešťové vody do kanalizace. 

Rozeznáváme uliční vpusti, bývají to litinové mříže s rámem o průměru 500 mm. Uvnitř 

vpusti je záchytný koš, zachycující splachy. Dále to mohou být chodníkové vpusti, což je 

mřížka na boku chodníku, která má boční vtok. Horské vpusti jsou mříže v nezpevněných 

terénech (v šikmých svazích) [24]. 

Spadiště – je objekt, kterým se překonává velký sklon, aby se eliminovala nadměrná 

rychlost ve stokách. Konstrukce spadiště je tvořena vstupní šachtou, vlastním spadištěm a 

odtokovým potrubím. Pokud je bezdeštný průtok a jsou odváděny jen splašky, je odpadní 

voda svedena vertikálním potrubím, vyústěnou na dno šachty. Za přívalového deště je voda 

odváděna vertikálním potrubím, ale většina vody přepadá z horní stoky do vodního polštáře 

u dna šachty [29].  

Odlehčovací komora – slouží k oddělení splaškových a dešťových vod, které jsou 

přiváděny na ČOV. V kanalizaci protéká při dešti stokovou sítí směs splašků a dešťových 

odpadních vod, toto množství může mnohonásobně přesáhnout kapacitu čistírny odpadních 

vod. Snahou je zachytit znečištěnou dešťovou vodu, která při začátku deště spláchla 

nečistoty z odvodňovaných ploch, a jsou vypláchnuty usazeniny ze stok. Tato vysoce 

znečištěná voda je zachycována do dešťových zdrží, odkud je pomalým průtokem 

přečerpávána na čistírnu. Po naplnění dešťové zdrže odtéká naředěná splašková voda do 

recipientu [16]. 

Kanalizační shybka – je objekt, který umožňuje převedení odpadních vod pod 

překážkou, když je nelze převést gravitačně. Může se jednat o překážku jako je – vodní tok, 

metro, jiná stoka, kolektor [17]. 

4.2.8. Zásady při navrhování stokových sítí 

Systematické uspořádání stok za účelem odvedení odpadních vod a jejich 

soustředění do nejnižšího místa, čistírny odpadních vod, musí být provedeno s ohledem na 

konfiguraci terénu, na způsob zástavby a dispozici recipientu, případně další podmínky. 

Systém stok je výsledkem návrhu tvaru stokové sítě v konkrétním území [17]. 
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Pro zpracování projektové dokumentace je hlavním podkladem územně plánovací 

dokumentace a generel kanalizace zpracovaný pro sídliště, obce a města. V projektové 

dokumentaci musí vyřešeno odvedení odpadních vod, ochrana odkanalizovaného území 

před cizími vodami, a prokazatelné dodržení platných právních předpisů. Stokové sítě se 

navrhují, tak aby byla dodržena zásada nejvyšší hospodárnosti a ochrany ŽP. Výhledový 

stav se určuje nejméně na 30 let dopředu od uvedení stokové sítě do provozu [8]. 

Dispozice stok – stoky veřejných kanalizací se situují do veřejných ploch a 

pozemních komunikací v souladu s ČSN 73 6005 [9] a dalšími předpisy. U oddílné soustavy 

stoky na splaškové odpadní vody jsou umisťovány mimo osu komunikace, stoky na dešťové 

odpadní vody se umisťují v ose komunikace. V případě, že dešťové odpadní vody jsou 

odváděny povrchově, stoky splaškové sítě se umisťují v ose komunikace. Stoky jednotné 

soustavy se nejčastěji umisťují pod osou komunikace (mimo osu výjimečně v úzkých 

ulicích, aby byla možná doprava při otevření poklopu šachty za účelem revize apod., 

případně v ulicích s jednostrannou zástavbou) [17]. 

Uložení stok – Hloubkové uložení stok - pod silniční komunikací má min. krytí 1,8 

m, v přidruženém dopravním prostoru a ve volném terénu 1 m. Největší hloubka uličních 

stok je do 6 m, netýká se sběračů, při hlubším uložení přichází v úvahu štolování. (Pozn. 

dešťové vpusti mimo jízdní pruh vozidel) [19].  

Dle zák. 274/2001 Sb. (O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) [6], jsou 

ochranná pásma stok do DN 500 v šířce 1,5m od okraje potrubí, nad DN 500 jsou 2,5 m [19]. 
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Obr. 10: Schéma uložení plastového potrubí [30] 

Sklon stok – většinou se neliší od sklonu povrchu terénu, podle zásady nejkratšího 

vedení stoky k výslednému nejnižšímu místu. Podélný sklon je dán na jedné straně 

výškovou úrovní výpustného místa (do ČOV nebo do recipientu) a na druhé straně 

výškovou úrovní prostor objektů, které chceme odvodnit. Snahou je docílit co největší sklon 

stoky a tím i rychlosti ve stoce. Ve strmých terénních poměrech však nemusí platit zásada 

nejkratší trasy hlavních stok, ale zásada opačná, ekonomicky a technicky - výhodnější, 

přičemž délka stok se nemusí měnit. Volba podélného sklonu stok je závislá na mnoha 

faktorech. Při návrhu malých sklonů vycházejí velké profily stok, voda protéká stokou 

malou rychlostí, stoka se může zanášet, a proto se musí čistit. Navrhne-li se větší sklon, 

odpadne čištění stoky, ale stoky je nutno zahlubovat a tím se zvětší nároky na zemní práce 

při stavbě [17]. 
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5. Návrh možných variant řešení, výběr vhodné varianty a její 
následné rozpracování 

5.1.  Návrh možných variant řešení 

Je uvažováno o odkanalizování obce Chlumčany a místní části Vlčí, nabízejí se zde 

dvě možné varianty řešení. První varianta řeší odkanalizování obce pomocí jednotné 

stokové sítě a druhá varianta řeší odkanalizování obce oddílnou stokovou soustavou.  

5.1.1. Varianta č. 1 – Jednotná stoková síť 

Tato varianta poukazuje na možnost řešení návrhu odkanalizování obce pomocí 

jednotné stokové sítě, kdy bude odpadní voda z jednotlivých nemovitostí odvedena do 

stokové sítě. Do této stokové sítě budou zaústěny i dešťové vody ze zájmového území. Tyto 

vody by byly svedeny na ČOV. Před ČOV by byla nutná výstavba odlehčovací komory, 

která by měla přepad zaústěn do místní vodoteče. 

Výhodou této varianty je, že by docházelo k proplachování stok gravitační 

kanalizace při deštích. Nevýhodou je nutnost výstavby OK, která by ekonomicky prodražila 

realizaci kanalizace, dále navržení větší dimenze kanalizačních stok a tím i širší výkop při 

výstavbě. 

5.1.2. Varianta č. 2 – Oddílná stoková síť 

Tato varianta navrhuje kanalizaci oddílnou, která by odváděla pouze splaškovou 

odpadní vodu na ČOV. Dešťová voda by byla zachytávána na pozemcích vlastníků 

nemovitostí nebo by byla zaústěna do stávající dešťové kanalizace, která je zaústěna do 

místní vodoteče.  

Výhodou je stabilní zatížení čistírny odpadních vod, kdy nebude docházet ke 

zbytečnému ředění OV. Z důvodu využití stávající dešťové kanalizace bude nutná pokládka 

pouze jednoho potrubí na odvod splaškové odpadní vody z nemovitostí, proto se tato 

varianta jeví jako vhodnější řešení. 
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5.2.  Rozpracování doporučené varianty řešení 

Dále bude rozpracována a podrobně popsána varianta č.2. Tato varianta byla zvolena 

jako nejvhodnější řešení odkanalizování. Jedná se o oddílnou stokovou soustavu, kdy bude 

položeno nové potrubí k odvedení splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí. 

Stávající jednotná kanalizace bude využita pro odvod dešťových vod z řešeného území. 

5.2.1. Katastrální situační výkres 

Jedná se o katastrální mapu, což je soubor údajů o nemovitostech v České republice 

zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je 

evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených, práv k těmto 

nemovitostem. Katastr nemovitostí obsahuje řadu důležitých údajů o pozemcích a 

vybraných stavbách a o jejich vlastnících [31]. Do této situace je zakreslen návrh celé 

stokové sítě v obci Chlumčany a místní části Vlčí. 

5.2.2. Situace 

Výkres situace zachycuje rozmístění liniových staveb z hlediska prostorového 

uspořádání. Pro větší přehlednost je tato situace rozdělena na dva výkresy (příloha č. 3 a 

příloha č. 4). Tato situační část byla vytvořena v programu AutoCAD 2008. V situaci je 

navrženo odvedení splaškové odpadní vody do nejnižšího místa v zájmovém území, odkud 

budou odpadní vody dopravovány výtlaky. Toto řešení kombinace gravitační kanalizace a 

výtlaků je z důvodu výškových rozdílů zájmového území. V situaci je zanesen výškopis a 

polohopis terénu, názvy jednotlivých kanalizačních řadů s uvedením dimenze potrubí a 

délkou. Popsány jsou i jednotlivé kanalizační šachty s uvedenou výškou původního terénu 

(PT), výškou dna šachty a celkovou hloubkou šachty. Dále jsou v situaci zaneseny stávající 

inženýrské sítě (vodovod, plynovod, telekomunikační vedení, kabely nízkého a vysokého 

napětí), které nově navrhovanou kanalizaci kříží nebo zasahují do jejího ochranného pásma. 

Návrh předmětné stavby sestává z gravitační splaškové kanalizace DN 250 se 

vstupními šachtami DN 1000, třech kanalizačních výtlaků DN 80 s čerpacími stanicemi. 

Splaškové vody budou gravitačně svedeny do čerpacích stanic ČS1, která bude zřízena 

v blízkosti koryta místní vodoteče (potok Smolnický - levý břeh), ČS2, která bude zřízena 

v blízkosti koryta místní vodoteče (potok Vlčický - pravý břeh) a ČS3, která bude zřízena 
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v blízkosti koryta místní vodoteče (potok Vlčický - pravý břeh). Z čerpací stanice ČS2 

budou splaškové vody odvedeny kanalizačním výtlakem do kanalizační šachty Š.121. Z této 

šachty Š.121 budou splaškové vody odvedeny gravitační kanalizací DN 250 do čerpací 

stanice ČS3 a z této čerpací stanice budou splaškové vody odvedeny kanalizačním výtlakem 

do kanalizační šachty Š.60. Z této šachty Š.60 budou splaškové vody odvedeny gravitační 

kanalizací DN 250 do čerpací stanice ČS1. Z čerpací stanice ČS1 budou splaškové vody 

odvedeny kanalizačním výtlakem do nové ČOV. 

Podrobný popis jednotlivých kanalizačních řadů v obci Chlumčany je patrný z níže 

uvedené tabulky. 

Tab. 1: Popis kanalizačních řadů v obci Chlumčany 

Název 

řadu 

Délka řadu 

(m) 
Počet šachet Dimenze potrubí Materiál potrubí 

A 33/562 14 250 PE/PVC 

A.1 250 6 250 PVC 

A.2 286 7 250 PVC 

A.3 91 2 250 PVC 

A.4 91 2 250 PVC 

A.5 55 3 250 PVC 

A.6 121 4 250 PVC 

A.7 226 5 250 PVC 

A.8 51 1 250 PVC 

A.9 51 1 250 PVC 

A.10 260 8 250 PVC 

A.11 111 3 250 PVC 

A.12 58 2 250 PVC 

A.13 488 14 250 PVC 

A.14 193 5 250 PVC 

A.15 138 3 250 PVC 

A.16 191 5 250 PVC 

A.17 38 1 250 PVC 

A.18 295 13 250 PVC 

A.19 151 7 250 PVC 

A.20 323 10 250 PVC 

A.21 43 3 250 PVC 

A.22 94 4 250 PVC 

A.23 543 15 250 PVC 

A.24 173 5 250 PVC 

Celkem 4916 143 
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5.2.3. Podélné profily 

Podélné profily kanalizačních řadů byly zpracovány v programu AutoPEN 

v měřítku 1:500/100, následně byly podélné profily převedeny do programu AutoCAD. 

V podélných profilech (příloha č. 6 až č. 17) jsou popsány katastrální území, parcelní 

čísla, druh povrchu, vzdálenosti šachet, označení šachet, dále kóty výkopu, dna potrubí a 

původního terénu, dále staničení kanalizačních šachet, profily potrubí a uložení potrubí. 

V maximální možné míře bylo dodrženo minimální krytí kanalizačního potrubí. 

Kanalizační řad A (příloha č. 6): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze DN 

250 a jeho délka je 562 m, leží mezi šachtami Š.1 a Š.13, do tohoto řadu jsou napojeny 

vedlejší řady A.1, A.2, A.5, A.6, A.10, A.13. Mezi šachtou Š.13 a Š.14 bylo nutné křížení 

vodního toku (Smolnický potok). K protlaku pod vodním tokem je použito potrubí 

PE-SRD17 o délce 33 m. Tento řad se napojuje na řad A.15. 

Kanalizační řad A.1 (příloha č. 6): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 250 m, leží mezi šachtami Š.15 a Š.3, tento řadu se napojuje 

na řad A. 

Kanalizační řad A.2 (příloha č. 7): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250  a jeho celková délka je 286 m, leží mezi šachtami Š.21 a Š.5, napojuje se na řad A. 

Na tento řad jsou napojeny také vedlejší řady A.3 a A.4. 

Kanalizační řad A.3 (příloha č. 7): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 91 m, leží mezi šachtami Š.28 a Š.24, tento řad se napojuje 

na řad A.2. 

Kanalizační řad A.4 (příloha č. 7): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 91 m, leží mezi šachtami Š.30 a Š.26, tento řad se napojuje 

na řad A.2. 

Kanalizační řad A.5 (příloha č. 8): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 55 m, leží mezi šachtami Š.32 a Š.7, tento řad se napojuje na 

řad A. 

Kanalizační řad A.6 (příloha č. 8): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 121 m, leží mezi šachtami Š.36 a Š.10, tento řad se napojuje 

na řad A. Na tento řad je napojen také vedlejší řad A.7. 
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Kanalizační řad A.7 (příloha č. 9): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 226 m, leží mezi šachtami Š.40 a Š.38, tento řad se napojuje 

na řad A.6. Na tento řad jsou napojeny také vedlejší řad A.8 a A.9. 

Kanalizační řad A.8 (příloha č. 9): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 51 m, leží mezi šachtami Š.45 a Š.41, tento řad se napojuje 

na řad A.7. 

Kanalizační řad A.9 (příloha č. 9): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 51 m, leží mezi šachtami Š.46 a Š.43, tento řad se napojuje 

na řad A.7. 

Kanalizační řad A.10 (příloha č. 10): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 260 m, leží mezi šachtami Š.47 a Š.11, tento řad se napojuje 

na řad A. Na tento řad jsou napojeny také vedlejší řad A.12 a A.11. 

Kanalizační řad A.11 (příloha č. 10): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 111 m, leží mezi šachtami Š.55 a Š.52, tento řad se napojuje 

na řad A.10. 

Kanalizační řad A.12 (příloha č. 10): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 58 m, leží mezi šachtami Š.58 a Š.49, tento řad se napojuje 

na řad A.10. 

Kanalizační řad A.13 (příloha č. 11): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 488 m, leží mezi šachtami Š.60 a Š.12, tento řad se napojuje 

na řad A. Na tento řad je napojen také vedlejší řad A.14. 

Kanalizační řad A.14 (příloha č. 11): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 193 m, leží mezi šachtami Š.74 a Š.61, tento řad se napojuje 

na řad A.13. 

Kanalizační řad A.15 (příloha č. 11): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 138 m, leží mezi šachtou Š.79 a čerpací stanicí ČS.1, na 

tento řad se napojuje řad A a A.16. 

Kanalizační řad A.16 (příloha č. 12): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 191 m, leží mezi šachtami Š.82 a Š.14, tento řad se napojuje 

na řad A.15. Na tento řad je napojen také vedlejší řad A.17. 
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Kanalizační řad A.17 (příloha č. 12): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 38 m, leží mezi šachtami Š.87 a Š.84, tento řad se napojuje 

na řad A.16. 

Kanalizační řad A.18 (příloha č. 13): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 295 m, leží mezi šachtou Š.88 a čerpací stanicí ČS.2. 

Kanalizační řad A.19 (příloha č. 13): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 151 m, leží mezi šachtami Š.101 a Š.125, tento řad se 

napojuje na řad A.20. Na tento řad je napojen také vedlejší řad A.22 a A.23. 

Kanalizační řad A.20 (příloha č. 14): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 323 m, leží mezi šachtou Š.115 a čerpací stanicí ČS.3, na 

tento řad se napojuje řad A.21 a A.19. 

Kanalizační řad A.21 (příloha č. 14): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 43 m, leží mezi šachtami Š.126 a Š.118, tento řad se 

napojuje na řad A.20. 

Kanalizační řad A.22 (příloha č. 14): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 94 m, leží mezi šachtami Š.129 a Š.105, tento řad se 

napojuje na řad A.19. 

Kanalizační řad A.23 (příloha č. 15): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 543 m, leží mezi šachtami Š.133 a Š.106, tento řad se 

napojuje na řad A.19. Na tento řad je napojen také vedlejší řad A.24. 

Kanalizační řad A.22 (příloha č. 15): materiál řadu je navrženo PVC-SN8 dimenze 

DN 250 a jeho celková délka je 173 m, leží mezi šachtami Š.147 a Š.136, tento řad se 

napojuje na řad A.23. 

Kanalizační výtlak VB.1 (příloha č. 16): jedná se o výtlačné potrubí z čerpací 

stanice ČS.1, které dopravuje splaškovou odpadní vodu na budoucí čistírnu odpadních vod. 

Materiál potrubí je navržen PE-SDR17 dimenze DN 80 a jeho celková délka je 456 m. 

Kanalizační výtlak VB.2 (příloha č. 17): jedná se o výtlačné potrubí z čerpací 

stanice ČS.2, které dopravuje splaškovou odpadní vodu z nejnižšího místa v místní části 

Vlčí u „koupaliště“ do kanalizační šachty Š.121, tato šachta se nachází na kanalizačním řadu 

A.20. Materiál potrubí je navržen PE-SDR17 dimenze DN 80 a jeho celková délka je 244 m. 
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Kanalizační výtlak VB.3 (příloha č. 17): jedná se o výtlačné potrubí z čerpací 

stanice ČS.3, které dopravuje splaškovou odpadní vodu z nejnižšího místa v místní části 

Vlčí „u kapličky“ do kanalizační šachty Š.60, tato šachta se nachází na kanalizačním řadu 

A.13. Materiál potrubí je navržen PE-SDR17 dimenze DN 80 a jeho celková délka je 382 m. 

5.2.4. Hydrotechnická situace 

Hydrotechnická situace (příloha č. 5) byla zpracována v programu AutoCAD 2008 

v měřítku 1:1000 z digitálního podkladu katastrální mapy a do ní vložený zákres stávající 

dešťové kanalizace, která je vybudována v obci Chlumčany a místní části Vlčí. 

Kanalizační povodí je rozděleno za pomoci ideálních střech do jednotlivých menších 

okrsků. V situaci jsou vyznačeny dva vzorové hektary, dle kterých jsou stanoveny 

součinitele odtoku. Okrsky jsou označeny číslem a velikostí plochy.  

Situace obsahuje celkem 49 okrsků a celková plocha kanalizačního povodí je 26,64 

ha. Seznam s rozlohou jednotlivých okrsků je uveden v tabulce č.2. 

 

Tab. 2: Kanalizační okrsky dešťové kanalizace 

Číslo 

okrsku 

Plocha povodí 

(ha) 
Stoka 

Číslo 

okrsku 

Plocha povodí 

(ha) 
Stoka 

1 0,45 B.I 26 0,17 B.V 

2 0,56 B.I 27 0,16 B.V-5 

3 0,78 B.I 28 0,45 B.V-6 

4 0,74 B.I 29 0,41 B.V 

5 0,97 B.II 30 0,56 B.V 

6 0,31 B.II-1 31 0,43 B.V-7 

7 0,66 B.II 32 0,36 B.VI 

8 0,85 B.II 33 0,35 B.VI-1 

9 0,90 B.III 34 0,40 B.VI 

10 0,73 B.III 35 0,37 B.VI-2 

11 0,68 B.IV 36 0,81 B.VII 

12 0,45 B.IV 37 0,85 B.VII 

13 0,34 B.IV 38 0,36 B.VII 

14 0,20 B.IV-1 39 0,81 B.VII 

15 0,33 B.IV 40 0,80 B.VIII 

16 0,33 B.IV-2 41 0,44 B.VIII-1 

17 0,71 B.II 42 0,10 B.VIII 
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18 0,84 B.V 43 0,39 B.IX 

19 0,79 B.V 44 0,18 B.IX-1 

20 0,98 B.V-1 45 0,39 B.IX 

21 0,53 B.V-1 46 0,72 B.IX 

22 0,40 B.V-3 47 0,51 B.IX 

23 0,52 B.V-2 48 0,94 B.X 

24 0,66 B.V 49 0,37 B.X 

25 0,60 B.V-4 Celkem 26,64 
 

5.2.5. Hydrotechnické výpočty 

Hydrotechnické výpočty jsou zpracovány v programu AutoPEN – Hydrotechnický 

výpočet 4 a to součtovou metodou, pro lepší přehlednost jsou výsledné hodnoty přeneseny 

do tabulky vytvořené v programu EXCEL. Jedná se o dimenzování stokové sítě malého 

plošného rozsahu, s krátkou dobou dotoku, která nepřesáhne 15 minut. Za kritický déšť je 

považován patnácti minutový (neredukovaný) déšť [17]. 

 

Výpočty k ověření stávající dešťové kanalizace pro celou oblast Chlumčany a místní 

část Vlčí. 

Pro ověření stávající dešťové kanalizace byly použity získané hodnoty z předchozí 

tabulky č. 2. Níže budou nastíněny základní obecné vzorce, použité k ověření stávající 

dešťové kanalizace.  

Součinitel odtoku ψS 

Všechna voda, která spadne na povodí ve formě srážky, neodteče po povrchu, ale 

částečně se vsakuje a částečně se vypařuje [17].  

V hydrotechnické situaci jsou vyznačeny dva vzorové hektary, dle kterých jsou 

stanoveny součinitele odtoku. Na základě vzorového hektaru se stanoví střední součinitel 

odtoku ψS. 

 

 

      (1)  

ψS … střední součinitel odtoku, S … plocha povrchu [ha], ψ … součinitel odtoku 






n

nn
S

S

SS

1

11 ...
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Tab. 3: Vzorový hektar č. 1 při sklonu nad 5 % 

Vzorový hektar č. 1 

  Sd (ha) ψd 

Zastavěné plochy, střechy 0,47 0,90 

Asfaltové a betonové vozovky 0,13 0,90 

Zelené pásy, pole, louky 0,40 0,15 

ψS  0,60 

 
 

Tab. 4: Vzorový hektar č. 2 při sklonu 1 až 5 % 

Vzorový hektar č. 2 

  Sd (ha) ψd 

Zastavěné plochy, střechy 0,42 0,90 

Asfaltové a betonové vozovky 0,10 0,80 

Zelené pásy, pole, louky 0,48 0,10 

ψS  0,51 

 
 

Redukovaná plocha dílčí Sred 

Je dána podle vztahu, 

               (2) 

Sred … dílčí redukovaná plocha [ha]  

S … plocha povodí [ha]  

ψs … odtokový součinitel 

Redukovaná plocha celková ΣSred 

Vyjadřuje součet jednotlivých dílčích ploch, které navazují po směru toku na hlavní 

kmenovou stoku. Plochy vedlejších stok jsou spočteny zvlášť a v místě napojení na hlavní 

kmenovou stoku jsou započteny do celkové plochy. 

Intenzita deště qs 

Intenzita deště je dána hodnotou 112 l/s · ha
-1 

SS redS
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Návrhový průtok Q 

Vzorec pro výpočet maximálních dešťových vod pro dílčí úseky kanalizačních 

okrsků: 

          (3) 

 S … plocha příslušného kanalizačního okrsku [ha]  

ψs … střední součinitel odtoku  

qs … intenzita redukovaného deště v [l/s · ha
-1

] 

Sklon stoky I 

Sklon stok dešťové kanalizace vycházel z hloubky uložení stávající kanalizace. 

Hloubky byly přebrány z měření, které bylo součástí videoinspekce této kanalizace, 

prováděné firmou PATOK a.s.   

Profil stoky DN 

Profily stok byly přebrány také z měření, které bylo součástí videoinspekce této 

kanalizace. Při výpočtech v programu AutoPEN – hydrotechnický výpočet 4, byl profil 

stoky vypočítán vždy menší než navrhovaný profil stoky. Na základě těchto získaných údajů 

je zaručeno, že kapacita stávající dešťová kanalizace je dostačující pro odvod 

odpadních dešťových vod.   

Kapacita profilu Qkap 

Vypočteno v programu AutoPEN – hydrotechnický výpočet 4. Znamená množství 

odpadních vod při kapacitním plnění. 

Kapacitní rychlost vkap 

Hodnoty byly opět převzaty z programu AutoPEN – hydrotechnický výpočet 4. 

Kapacitní rychlost vkap je rychlost ve stoce za kapacitního plnění. 

Skutečná rychlost vs 

Skutečná rychlost byla vypočtena pro jednotlivé kanalizační okrsky dle vztahu: 

 

             (4) 

sS qS Q

kapvv
S


100
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vs … skutečná rychlost [m.s
-1

] 

vkap … kapacitní rychlost [m.s
-1

]  

χ … součinitel 

Výška plnění hs 

Výška plnění se vypočte tak, že pomocí interpolace hodnoty součinitele λ se určí 

skutečné plnění h a následně je vynásobena součinitelem kapa spolu s poloměrem světlosti 

potrubí. Jedná se o výškové plnění stoky při skutečném průtoku. 

Délka úseku l 

Jedná se o úsek stoky v jednotlivých kanalizačních okrscích. Určuje se podle výkresu 

hydrotechnické situace (příloha č. 4). 

Doba toku úsekem t 

Je to doba průtoku odpadní dešťové vody v jednom kanalizačním okrsku, je počítána 

dle vztahu:  

 

                       (5) 

s … délka úseku [m]  

vs … skutečná rychlost [m.s
-1

] 

Doba toku celkem Σt 

Jde o součet jednotlivé doby toku úsekem, které se sčítaly, a to každá stoka zvlášť. 

 

Výpočet vypouštěných splaškových vod pro celou oblast Chlumčany a místní část Vlčí. 

Splašková kanalizace se navrhuje pro 530 trvale bydlících obyvatel a na 

předpokládaný rozvoj až 650 obyvatel v obci Chlumčany a místní části Vlčí. 

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na stokovou síť: 650 

Celkové množství splaškových vod: 

Qsp = EO × q            (6) 

Qsp = 650 × 140 l/os. a den = 91000 l/den = 91,0 m
3
/den 

sv

s
t 
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Qsp … celkové množství splaškových vod [l/den, m
3
/den]  

EO … počet ekvivalentních obyvatel 

q … potřeba vody na jednoho obyvatel [l/os. a den] 

 

Průměrný denní přítok odpadních vod: 

Q24celk. = 91,0 m
3
/den = 1,05 l/s         (7) 

 

Balastní vody: 

Uvažováno 10% → QB = 9,1 m
3
/den = 0,11 l/s       (8) 

 

Maximální denní přítok: 

Qd = (Q24celk. × kd) + QB           (9) 

Qd = (91,0 × 1,5) + 9,1 = 136,5 m
3
/den = 1,58 l/s 

 

Qd … maximální denní přítok [m
3
/den, l/s]  

Q24celk. … průměrný denní přítok odpadních vod [m
3
/den, l/s] 

kd … koeficient denní nerovnoměrnosti uvažujeme 1,5 

QB … balastní vody [m
3
/den, l/s]  

 

Maximální hodinový přítok: 

 

24

Qkk Q
Q Bhd .24celk.

h




        (10)

 

24

1,9)6,21,5 0,91(
Qh


 l/s 4,21/h15,17m3     

 

 

Qh … maximální hodinový přítok [m
3
/den]  

Q24celk. … průměrný denní přítok odpadních vod [m
3
/den, l/s] 

kd … koeficient denní nerovnoměrnosti uvažujeme 1,5 

kd … koeficient hodinové nerovnoměrnosti uvažujeme 2,6 

QB … balastní vody [m
3
/den, l/s]  
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6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty 

Odhad ekonomických nákladů navržené kanalizační sítě byl proveden dle 

metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů 

do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a 

kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací [32]. 

 

6.1. Ekonomické náklady na kanalizační potrubí 

V tabulce č. 3 je uveden odhad nákladů na vybudování kanalizačního potrubí z PVC 

DN 250, je zde také použito potrubí PE-SDR17 dimenze DN 250, sloužící k protlaku při 

křížení vodního toku (Smolnický potok) mezi šachtou Š.13 a Š.14 na kanalizačním řadu A. 

Dále je v návrhu počítáno s výtlačným potrubím PE o dimenzi DN 80.  

 

Tab. 5: Celkové náklady na kanalizační šachty [32]. 

DN Materiál 
Délka potrubí 

[m] 

Jednotková cena za metr 

[Kč] 

Celková cena 

[Kč] 

250 PVC/PE 4 916 5 750 28 267 000 

80 PE 1 082 3 120 3 375 840 

Celkem 5 998   31 642 840 

6.2. Ekonomické náklady na stavební objekty 

6.2.1. Kanalizační šachty 

Celková cena kanalizační šachty je dána součtem položkových cen šachtových dílců, 

byly použity šachty betonové DN 1 000. Propočet je s cenami získanými z katalogu ceníku 

společnosti PREFA ŽATEC s.r.o. [33]. 
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Tab. 6: Celkové náklady na kanalizační šachty [33] 

Šachtový program Počet šachet Cena za šachtu [Kč]  Celková cena [Kč] 

Šachtová skruž 147 3 182 467 754 

Dno 147 3 751 551 397 

Kónus 147 1 597 234 759 

Zákrytová deska 147 2 317 340 599 

Těsnění 147 333 48 951 

Poklop 147 3 120 458 640 

Celkem   14 300 2 102 100 

6.2.2. Čerpací stanice 

V návrhu odkanalizování obce je počítáno s výstavbou tří čerpacích stanic.  

„V cenovém ukazateli (Cu) pro stanovení ceny čerpacích stanic jsou zahrnuty 

všechny základní objekty, vybavení technologickým zařízením, příjezdná komunikace 

apod.“ [32]. 

 

Tab. 7: Celkové náklady čerpacích stanic [32]. 

Čerpací stanice v [l · s
-1

] Počet  [ks] Cena  [Kč]  

5 3 300 000 

Celkem   900 000 

6.2.3. ČOV 

„V měrném cenovém ukazateli (Cmu) pro stanovení ceny čistírny odpadních vod, 

který je vztažen k počtu ekvivalentních obyvatel (EO), jsou zahrnuty všechny základní 

objekty související s provozem čistírny odpadních vod.“ [32]. 

 

Tab. 8: Celkové náklady na ČOV [32]. 

Počet EO Kč/EO Cena ČOV  [Kč]  

750 11 110 8 332 500 

Celkem   8 332 500 
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6.3. Celkový odhad ekonomických nákladů 

Celkový odhad nákladů na výstavbu kanalizace v obci Chlumčany a místní části Vlčí 

je součet všech dílčích položek. K těmto celkovým nákladům je také připočítána rezerva 

10% z celkových nákladů. 

 

Tab. 9: Celkové náklady výstavby kanalizace 

  Celková cena [Kč] 

Kanalizační potrubí 31 642 840 

Kanalizační šachty 2 102 100 

Čerpací stanice 900 000 

ČOV 8 332 500 

Celkem 42 977 440 

Celkový odhad nákladů na výstavbu vybrané varianty odkanalizování obce 

Chlumčany a místní části Vlčí s 10% rezervou činí 42 977 440 Kč. Tato částka je pouze 

orientačním odhadem, neboť v tomto konceptu je řešen pouze návrh stokové sítě a nezabývá 

se problematikou čerpacích stanic, s výtlačným potrubím, domovních přípojek a čistírny 

odpadních vod. 
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7. Závěr 

Tato bakalářská práce řeší návrh odvedení splaškových vod z obce Chlumčany a 

místní části Vlčí, odvádění a likvidace těchto odpadních vod, přispěje ke zlepšení kvality 

povrchových vod. Byly navrženy dvě možné varianty řešení, ze kterých byla vybrána 

varianta s oddílnou kanalizací (varianta č. 2). Pří této variantě je využita stávající dešťová 

kanalizace, do které zůstanou zaústěny pouze dešťové odpadní vody ze zájmového území. 

Bude proto nutná pokládka pouze jednoho potrubí pro odvod splaškové odpadní vody na 

nově vybudovanou čistírnu odpadních vod, což se jeví jako ekonomický výhodnější. 

Návrh je podložen výkresovou dokumentací, která je složena z katastrálního 

situačního výkresu (příloha č. 1), ve kterém je schematicky zakreslen návrh odkanalizování 

obce, déle ze situačních výkresů (příloha č. 2 a č. 3), ve kterých je zakreslen detailní návrh 

kanalizace a souvisejících stavebních objektů. Výkres hydrotechnická situace (příloha č. 4) 

je vytvořen z důvodu posouzení stávající dešťové kanalizace, v této situaci jsou uvedeny 

jednotlivé kanalizační okrsky. Výkresy podélných profilů (příloha č. 5 – 16) pojednávají 

hlavně o výškách terénu, staničení šachet a sklonu potrubí. Stávající dešťová kanalizace 

byla posouzena součtovou metodou (příloha č. 17). 

Poslední část bakalářské práce je zaměřena na odhad ekonomických nákladů na 

vybudování splaškové kanalizace v obci Chlumčany a místní části Vlčí. Byl proveden 

ekonomický odhad na potrubí a dále na stavební objekty na stokové síti, do kterých patří 

kanalizační šachty, čerpací stanice a čistírna odpadních vod. Celkové ekonomické náklady 

na realizaci stavby po přičtení 10% rezervy činí 42 977 440 Kč. Ceny čerpacích stanic 

s výtlačným potrubím a čistírna odpadních vod, použitých v ekonomickém návrhu jsou jen 

orientační. V této bakalářské práci se s nimi podrobně nezabývám, nejsou řešeny ani 

domovní přípojky. Všechny tyto neřešené objekty na stokové síti budou zpracovány v rámci 

diplomové práce. 
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